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 625إلى آية  253  يةآمن  البقرةسورة (  42صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ْلنَا 253/2 1515  َميَّزنا َفضَّ

 خاَطَب، ويف هذا إثبات صفة الكالم هلل عز وجل عىل الوجه الالئق بجالله َكلَّمَ  253/2 1516

 َرَفع الدرجات: إعالء شأن صاحبها  َوَرَفعَ  253/2 1517

 َمناِزَل  َدَرَجات   253/2 1518

 َوَأْعطَيْنا  َوآَتيْنَا  253/2 1519

 املعجزات الباهرات  الْبَيِّنَاِت  253/2 1520

ْدَناه   253/2 1521  وقّويناه وآزرناه َوَأيَّ

وِح  253/2 1522 سِ  بِر  الم  جربيل َعَليِْه  الق د   السَّ

: حارب بعضهم بعضا   اْقتَتََل  253/2 1523  اْقتَتََل الَْقوم 

م   َجاءْْت م   253/2 1524  أَتتْه 

َجج  الواِضحات   الْبَيِّنَات   253/2 1525  احل 

واْ  253/2 1526  اختلفوا يف أمر حممد صىل اهلل عليه وسلم وكتابه اْختََلف 

ِريد  ما َيْفَعل   253/2 1527  َيشاء  ما  َيْعَمل ي 

لوا املاَل َوَنْحَوه   َأنِفق واْ  254/2 1528  اْبذ 

ْم ِمن اخَلْْيِ والَفْضلِ  َرَزْقنَاك م  254/2 1529  أْعطَيْناك 

 املراد يوم القيامة  َيْوم   254/2 1530

 ال وسيلة فيه لتحقيق منفعة  ال بيع فيه 254/2 1531

لَّة  َوالَ  254/2 1532  ومودةَوالَ َصداَقة  خالَِصة   خ 

ِز َعن الَسيِّئَِة، واملراد: وال شفاعة شافع يملك ختفيف العذاب عنكم َشَفاَعة   254/2 1533 : َطَلب  التَّجاو   الَشَفاَعة 

ونَ  254/2 1534 ودِ اهللِ الَْكافِر  ج  و 
 امل نْكِروَن لِ

 اجلائِروَن امل تَجاِوزوَن حدود اهلل الظَّاملِ ونَ  254/2 1535

ي   255/2 1536 ْسنى  احْلَ  َمْوصوفا ، واحَلي  من أْسامِء اهللِ احل 
 هو الذي مل َيَزْل َمْوجودا  وبِاحَلياةِ

ْسنى هو الدائم الذي ال يتغّْي وهو القائم بتدبْي أمور اخلالئق، والَْقي وم من أْسامِء  الَْقي وم   255/2 1537  اهللِ احل 

 نعاس وَغفوة خفيفة تسبق النوم  ِسنَة   255/2 1538

قود، وهي فرتة راحة للبدن والعقل َنْوم   255/2 1539  النَّْوم: الر 

يِّئَةِ  َيْشَفع   255/2 1540 َز َعن السَّ  َيطْل ْب التَّجاو 

 بمشيئة اهلل وبأمره  بِإِْذنِهِ  255/2 1541

ِيط ونَ ال  255/2 1542  ال يطَّلِعونَ  ُي 

 استَْوَعب وأحاط َوِسعَ  255/2 1543

ْرِسي ه   255/2 1544 ْرِِسّ اهلل: خملوق عظيم فوق السامء السابعة غْي العرش ك   واهلل أعلم  ك 

ه   255/2 1545 ِْهده  ال َيئ ود   ال َيثْق ل عليه وال ُي 

اَم  255/2 1546  بشؤوهنام رعايتهام والقيام  ِحْفظ ه 

ْسنى  الَْعِل   255/2 1547  هو الذي يعلو عىل خلقه بقهره وقدرته والعالء: الّرفعة، والعّل من أْسامِء اهللِ احل 

ْسنى  الَْعظِيم   255/2 1548  هو عظيم الشأن املنّزه عن صفات األجسام فاهلل أعظم قدرا  من كل عظيم، والعظيم من أْسامِء اهللِ احل 

 ال إْجباَر وال إْرغامَ  الَ إِْكَراهَ  256/2 1549

ينِ  256/2 1550  الدخول يف االسالم  املراد الدِّ

1551 256/2  َ  َظَهَر َواتََّضَح  تَّبَّيَّ

ْشد   256/2 1552  اهلدى واإليامن الر 

الل والكفر الَْغيِّ  256/2 1553  الضَّ

وت   256/2 1554 وِن  الطَّاغ  بَِد من د   اهلل وهو راض  كّل ما ع 

ثقى  256/2 1555 رَوة  الو  ْستَْمَسك  به  الع  ْرَوة: ما ي   املراد العقيدة الثابتة والع 

   ال انقطاع وال زوال ال اْنِفَصام 256/2 1556
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 259إلى آية  725  يةآمن  البقرةسورة (  43صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 عّيوموظهْي   نصْي َوِل   257/2 1557

م  257/2 1558 ه  ِْرج  م ُي  هل   َوِّ  ُي 

ك  وظلامت الكفر  الظ ل اَمِت  257/2 1559 ْ  امل راد  اجَلْهل  َوالِّشِّ

رِ  257/2 1560  اهِلداَية الن و 

 أْهل  نار جهنم أصحاب  النّارِ  257/2 1561

ونَ  257/2 1562 وامِ  َخالِد   باقوَن َعىل الدَّ

ِل يف شأن من يتحدث عنهمتستخدم ِعباَرة   َأمَلْ َترَ  258/2 1563 ِب واالعتِباِر والتَّأَم  لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعج 
 لِ

 يف َأْمِر ربه واملراد نمرود بن كنعان وهو أول ملك جترب يف األرض وخاصمه الذي نازعه احلجة  الَِّذي َحاجَّ إبراهيَم   258/2 1564

 َأْعطاه   آَتاه   258/2 1565

 السلطة والتمكّيواألَْمر  املْ ْلَك  258/2 1566

 أَهب  احَلياَة بأن أستبقي َمن أردت استبقاءه حيّا   أ ْحيِـي 258/2 1567

 وَأْسل ب احلياة بأن أقتل َمن أردت  َقتَْله َوأ ِميت   258/2 1568

 َُيِيء   َيأِْت  258/2 1569

ِق  258/2 1570 ْمسِ  املَِّْْشِ  جهة الِّشق أو ِجَهِة ط لوِع الشَّ

 جهة الغرب أو جهة غروب الشمس املَْْغِرِب  258/2 1571

ّجته َفب ِهَت  258/2 1572 ب وحتّْي وانقطعت ح 
لِ ِهَش وغ  َِت: د   ُب 

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه ال ََيِْدي  258/2 1573

ا  الظَّاملِِّيَ  258/2 1574 ْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُه   اجلائِريَن امل تَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالك 

ر َخاِوَية   259/2 1575 دمَّ  خالية من أهلها وسكاهنا ةمهجور مهّدمة ةم 

وِشَها 259/2 1576 ر   سقوفها ع 

: اإلْحياء  َبْعَد املَْوِت  َبَعثَه   259/2 1577  البَْعث 

 بقيت ميتا  كم  لَبِثَْت كم  259/2 1578

ل  َفانظ رْ  259/2 1579  فشاهد وَفّكْر وتأمَّ

ْ أو َيْفِسدْ  مل يتسنَّهْ  259/2 1580  مل َيتََغْيَّ

ة  وداللة ظاهرة عىل قدرة اهلل عىل البعث بعد املوت  آَية   259/2 1581 ْعِجَزة  وِعرْبَ  م 

َها  259/2 1582  أجزائَها وتأليفها فنَْرَفع بعضها عىل بعض، ونصل بعضها ببعضنقوم برتكيب  ن نِشز 

وَها 259/2 1583  نَغطّيها  َنْكس 

1584 259/2  َ  َظَهَر َواتََّضَح ِعيان ا  َتبَّيَّ
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  642إلى آية  260  يةآمن  البقرةسورة (  44صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 اجعلني أرى بالعّي  َأِرِن  260/2 1585

َن وَيْرىض وأزداد يقين ا عىل يقيني لِّيَطَْمئِنَّ َقْلبِي  260/2 1586  لِيَْسك 

ذْ  260/2 1587  فامسك َفخ 

نَّ إليك   260/2 1588 ه  ْ  اضممهن إليك واذبحهن وقطعهن ُص 

ْزءا   260/2 1589  قِطَعة   ج 

نَّ  260/2 1590 ه  نَّ  اْدع  ه 
 نادِ

      َسْْيا  ََسيعا   َسْعيا   260/2 1591

نِفق ونَ  261/2 1592  وَنْحَوه   ي 
لوَن ِمن مال   َيبْذ 

مْ  261/2 1593  أْو َحيَوان   َأْمَواهَل 
ْمتََلك  ِمْن َمتاع  أْو َعقار  أْو ن قود  : َما ي   األْموال 

 إلعالء دين اهلل ونرصته وهو االسالم يف سبيل اهلل 261/2 1594

نْب لِ  َحبَّة   261/2 1595 ها ِِمّا َيكون  يف الس  : اْسم  ِجنْس  للِحنْطَِة وَغْْيِ  احَلب 

نْب لة 261/2 1596 ن  فيِه احَلب   س  ْزء  يِف النَّباِت َيتََكوَّ  ج 

 َيزيد   ي َضاِعف   261/2 1597

تْبِع ونَ  262/2 1598 ْلِحقونَ  الَ ي   ال ي 

 ظهارا لهإعّدا لإلحسان و َمنّا   262/2 1599

 نفاق يشعره بالتفضل عليه إلتطاوال وتفاخرا با َأذ ى 262/2 1600

مْ  262/2 1601 ه  هم للعمل وِعَوضهم عنه َأْجر   جزاء 

ِع َمْكروه   َخْوف   262/2 1602  اخَلْوف: اْنِفعال  َيبَْعث  الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوق 

م َهم  وال َغم  عىل يشء فاْتم يف هذه الدنياال  َزن ونَ ُيْ  262/2 1603 َزن وَن: ال ي صيب ه         َُيْ

وف   َقْول   263/2 1604 ْعر   قول  مجيل مَّ

 َوِسرْت  وَعْفو   َوَمْغِفَرة   263/2 1605

َكاَة َوَصَدَقَة  َوَيْشَمل   ما ي عطَى عىل وجه الق رَبى هلل َصَدَقة   263/2 1606 عِ الزَّ  التَّطَو 

َها  263/2 1607  َيتْلوها َيتْبَع 

 إساءة ورضر   َأذ ى 263/2 1608

بْحاَنه  َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه  َغنِي   263/2 1609  ِصَفة  هللِ س 

بْحاَنه  ، واحَلليم  هو ذو  َحلِيم   263/2 1610 ه  َغَضب  وال ِعْصيان  الع صاةِ ِصَفة  هللِ س   الذي ال َيْستَِفزَّ
ْفِح واألناةِ  الصَّ

م 264/2 1611  ال ت َضيِّع وا َثواَُبَا الَ ت بْطِل وْا َصَدَقاتِك 

 بتِْعداد النَِّعم للتَّبَاِهي بِاملَْنِّ  264/2 1612

نِفق   264/2 1613  َيبْذل من مال  ونحوه ي 

معة ال لوجهه تعاىل  النَّاسِ ِرَئاء  264/2 1614 راءة هلم وس   م 

 َحَجر  أْمَلس  َصْفَوان   264/2 1615

 َفنََزَل بِهِ  َفأََصاَبه   264/2 1616

 َمطَر غزير  َوابِل   264/2 1617

َكه   264/2 1618  َفأبقاه  وخالّه   َفرَتَ

 وال غْيه احلجر الصلد: الصلب الذي ال يشء عليه من نبات  َصْلدا   264/2 1619

 أنفقوا  َكَسب واْ  264/2 1620
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 692إلى آية  265  يةآمن  البقرةسورة (  45صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َطَلَب والتاِمس اْبتَِغاء  265/2 1621

 رضاه َمْرَضاة اهلل  265/2 1622

 تصديقا  ويقينا  بثواب اإِلنفاق َتثْبِيت ا   265/2 1623

ْبَوة: ما ارتفع وعال من األرض بَِرْبَوة   َجنَّة   265/2 1624  واملراد بستان مرتفع  الرَّ

 َفأَْعطَْت  َفآَتْت  265/2 1625

َلَها 265/2 1626  ثمرها الذي ي ؤكل أ ك 

: املَطَر اخَلِفيف )الرذاذ(  َفطَل   265/2 1627  الطَل 

ب  ويتمنّى  َأَيَود   266/2 1628
ِ  َأُي 

ِري 266/2 1629 َعة   جَتْ ْْسِ  َتنَْدفِع  م 

رَب   266/2 1630
وخة  الْكِ يْخ   الشَّ

َعَفاء  266/2 1631 ة  ض  يَّ رِّ  امل راد أوالد ِصغار ذ 

 ريح شديدة إِْعَصار   266/2 1632

َقْت  266/2 1633  أْحَرَقتْها النّار َوَهَلَكْت  َفاْحرَتَ

بَّيِّ   266/2 1634 ح  ي ظِْهر   ي   وي َوضِّ

الئِل والِعرَب والَعالَمات واآليات القرآنية اآلَياِت  266/2 1635  امل ْعِجَزات والدَّ

ونَ  266/2 1636 ر   تعملون عقولكم وتتدبرون  َتتََفكَّ

 الَكْسَب احَلالَل  َطيِّبَاِت ما َكَسبْت مْ  267/2 1637

 أنبتنا وأظهرنا َأْخَرْجنَا 267/2 1638

واْ  267/2 1639 م  وا  َوالَ َتيَمَّ د   أْي وال تعمدوا، وال َتْقص 

بِيَث  267/2 1640  الرديء غْي اجليد اخْلَ

 ال توافقون عىل أخذه  لستم بِآِخِذيهِ  267/2 1641

وا فيه 267/2 1642 طّوا من َثَمنِه لرداَءته  ت ْغِمض   حت 

م   268/2 1643 ك  يْطَان  َيِعد  نِْذركم وُيوفكم  الشَّ  ي 

 الَعَوز  واحَلاَجة الَْفْقرَ  268/2 1644

نِيع  من األَْفَعال الَفْحَشاء   268/2 1645  الَقبِيح  الشَّ

م  َواهللَّ  268/2 1646 ك   يبِّشكم َيِعد 

ْكَمةَ  269/2 1647 واَب يف الَقْوِل والِفْعلِ  احْلِ ِف والصَّ ْسَن التَّرَص   ح 

: ما ِمنْه   َخْْيا   269/2 1648 ْْي   َنْفع  َوَصالح  اخْلَ

ر   269/2 1649 كَّ ر   َيذَّ  َيتَِّعظ  ويتََدبَّ

 الع قوِل السليمة النّْية  أْصَحاب أ ْول وْا األَلْبَاِب  269/2 1650
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  427إلى آية  027  يةآمن  البقرةسورة (  46صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 من صدقة أو عبادة  أنفسكمأوجبتم عىل  َنَذْرت م 270/2 1651

ه   270/2 1652  َيْعِرفه وي ْدِركه َيْعَلم 

ا  لِلظَّاملِِّيَ  270/2 1653 ْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُه   اجلائِريَن امل تَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالك 

 أْعوان   َأنَصار   270/2 1654

واْ  271/2 1655 بْد  واْ  ت   ت ظِْهر 

ِفيد املَدح   َفنِِعامَّ  271/2 1656  نِعاّم: أصلها نعم ما، ونِْعم: فِْعل  ي 

وَها 271/2 1657 ف  ْ ا خت  وه  ا وَتْكت م  وه   َتْسرت  

ر   271/2 1658 َكفِّ ز  َعنْها وعدم امل عاَقبَِة َعَليْها َوي  ها والتَجاو  ْ  َتْكِفْي  الَسيِّئاِت: ْسرت 

مْ  271/2 1659 ن: السيئة َسيِّئَاتِك   ب واخلطيئة أو العمل القبيح  أو الشائنالذ 

مْ  272/2 1660 َداه   اهتداؤهم  ه 

َوفِّق إلَيْهِ  ََيِْدي 272/2 1661 ْرِشد إىَل اإليامِن وي   .    ي 

 َوْجه  اهللِ  272/2 1662
  املخلوق ملراد بالوجه وجه اهلل عز وجل احلقيقي الذي هو صفة من صفاته ، نؤمن بأن هلل وجها ال كوجها

 وامل راد ابتغاء الثواب من اهلل

 يؤدَّ لكم ثوابه وافيا   ي َوفَّ إِليكم 272/2 1663

 ال ينقص ثواب أعاملكم  ال تظلمون  272/2 1664

وا يف سبيل اهلل  273/2 1665  حبسهم اجلهاد عن السعي لكسب الرزق  أ ْحرِص 

ب ا يف األرض 273/2 1666  طلبا  للرزِق ذهابا  وسْيا  فيها  رَضْ

م   273/2 1667 م   َُيَْسب ه   َيظ ن ه 

اِهل   273/2 1668  الذي ال َيْعِرف هم  اجْلَ

ِف  273/2 1669 َدَقة الرتك أو  التََّعف  ه عن طلب الصَّ  التَّنَز 

م  273/2 1670  متيّزهم  َتْعِرف ه 

مْ  273/2 1671  بعالمتهم وآثارهموُبيأْتم  بِِسياَمه 

 ال يطلبون معروفهم  َيْسأَل وَن الناس ال  273/2 1672

 ا يف السؤالإحلاح إحلاف ا 273/2 1673

نِفق ونَ  274/2 1674  وَنْحَوه   ي 
لوَن ِمن مال   َيبْذ 

ا   274/2 1675  َوبالكِتاْمنِ  ةَخِفي َِسّ

 بصورة ظاهرة واضحة َوَعالَنِيَة   274/2 1676

مْ  274/2 1677 ه  هم للعمل   َأْجر   وِعَوضهم عنهجزاء 

ِع َمْكروه   َخْوف   274/2 1678  اخَلْوف: اْنِفعال  َيبَْعث  الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوق 

م َهم  وال َغم   َزن ونَ ُيْ  274/2 1679 َزن وَن: ال ي صيب ه   ال َُيْ
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 281إلى آية  527  يةآمن  البقرةسورة (  47صفحة )

 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  275/2 1680  ال يقومون يف اآلخرة من قبورهماملراد ال ينهضون و الَ َيق وم 

َبا 275/2 1681  كل زيادة مِّشوطة خالية عن عوض ألحد املتعاقدين  الرِّ

 يرصعه ويرضب به األرض  َيتََخبَّط ه الشيطان  275/2 1682

نون  املَْسِّ  275/2 1683  اجل 

 َنصيحة وتذكْي بالعواقب َمْوِعظَة   275/2 1684

 فاستجاب للنهى َفانتََهىَ  275/2 1685

با َقبَْل التَّحريمِ  هأَخَذ  سبق أْي ما َسَلَف ما  275/2 1686  ِمَن الرِّ

ه   275/2 1687  األمر : الشأن أو املسألة أو القضية َوَأْمر 

 َرَجَع إىل الربا َعادَ  275/2 1688

ْلِك   َيْمَحق   276/2 1689  ويذهب بركتهاملاَل  أو ينقص  َي 

ْرِِب الصدقات 276/2 1690  ويبارك فيها  ينميها ويكثرها ي 

ار   276/2 1691 رِصٍّ عىل كفره  َكفَّ ْفِر م   شديِد الك 

د   َأثِيم   276/2 1692 َو املَيْل  َعن احَلقِّ بِِعْلم  َوَتَعم   َكثِْي اإلْثِم، واإِلْثم  ه 

سوِل باالّتباعِ  آَمن واْ  277/2 1693 ِه وانقادوا هللِ بالطّاعِة وللرَّ
لِ س   أقّروا بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ر 

اِت  277/2 1694 احِلَ ةِ  الصَّ  األْعامِل الّصاحِلَ

الَةَ  277/2 1695 وْا الصَّ  َأّدوها كاِملة  يف أوقاِْتا املَِّشوعةِ  َأقام 

ا  277/2 1696 َكاةَ َوآَتو  عي  أخرجوها الزَّ  ملِ ستَِحّقيها َحسب نِصاُِبا يف َوْقتِها الِّشَّ

ْم ِوقاَية  ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  اتَّق وا اهللَّ 278/2 1697  اْجَعلوا لَك 

واْ  278/2 1698  واتركوا  َوَذر 

َل وبقي لكم من  َبِقيَ  278/2 1699  زيادة عىل رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل حتريم الرباَفض 

ْ َتْفَعل واْ  279/2 1700  مل ترتدعوا عام هناكم اهلل عنه ملَّ

 فانتظروا وأيِقنوا وقوعها  َفأَْذن وْا بَِحْرب   279/2 1701

بْت مْ  279/2 1702 َبا  ت   َرَجْعت ْم َعن املَعايص وَعن الرِّ

ؤوس   279/2 1703 مر   األموال  دون زيادةل وأص َأْمَوالِك 

ونَ  279/2 1704 ا بأخذ ما زاد عىل رؤوس أموالكم الَ َتظْلِم   ال َتظْلمون أحد 

ونَ  279/2 1705  وال يظلمكم أحد بنقص ما أقرضتم  َوالَ ت ظَْلم 

ة   280/2 1706 ْْسَ و ع  ْينِ  ذ   ذو ضيق َماِلٍّ َوَعْجز  عن الوفاِء بالدَّ

 َفإْمهال  وتأخْي   َفنَظَِرة   280/2 1707

ة   280/2 1708  مقدرة عىل السدادسعة و َميَْْسَ

 املراد يوم القيامة  َيْوما   281/2 1709

 ت َعادونَ  ت ْرَجع ونَ  281/2 1710

َزى جزاء  وافيا  كامال   ت َوّفَّ  281/2 1711 ْ  جت 

 عملت عمال سواء كان حسنا أو سيئ َكَسبَْت  281/2 1712
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  282 يةآ البقرةسورة (  48صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ْينِ  َتَداَينْت مْ  282/2 1713  َعاَمَل بعضكم بعضا بالدَّ

ْدَفع  فيِه لِصاِحبِهِ  بَِدْين   282/2 1714 : القرض َولَه  أَجل  ي  ْين   الدَّ

د   َأَجل   282/2 1715 َدَّ ءِ َوْقت  حم  ْ  لِلَّشَّ

ى 282/2 1716 َسمًّ د م  َدَّ َعّيَّ حم   م 

ل وه  َفاْكت ب وه   282/2 1717  َفَسجِّ

تجنِّب ا للظ لم  بالَعَدالة واإلنصاف بِالَْعْدلِ  282/2 1718  م 

 وال َيْمتَنِعْ  َوالَ َيأَْب  282/2 1719

نَ  َيْكت َب  282/2 1720 َدوِّ َل وي   ي َسجِّ

خص  الكِتَاَب: و وليمل وليقرّ  َولْي ْملِلِ  282/2 1721 تِب بمعنى أملَّ الشَّ  قاله وَأماله فك 

ق   282/2 1722 ْلَغْْيِ وكاَن َحّقا  لَه   احْلَ
 ما َوَجَب لِ

 وليستمسك بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َولْيَتَِّق اهلل 282/2 1723

نِقْص من احلّق الذي عليهال  الَ َيبَْخْس ِمنْه   282/2 1724  ي 

ق   282/2 1725  املدينهو  الَِّذي َعَليِْه احْلَ

ا عليه لتبذيره وإَسافه َسِفيها   282/2 1726 واب أو حمجور      َسيِّئ الترصف، جاهال  يف الصَّ

ا أو  َضِعيفا   282/2 1727 ِة َكأَن يكون صغْي  حَّ  أْو الصِّ
ةِ وَّ  أمحق ذاِهَب الق 

 ال َيْقِدر   ال َيْستَطِيع   282/2 1728

 يمل ويقّر بنفسه ي ِملَّ  282/2 1729

 َوِصي ه  وَمْن َيقوم  بأَْمِره  َولِي ه   282/2 1730

وا  282/2 1731 هودا  لِيَْشَهدوا  استشِهد   اطلبوا ش 

 ختتارون  َتْرَضْونَ  282/2 1732

 َتنَْسى َتِضلَّ  282/2 1733

رَ  282/2 1734  تبعثها عىل الذكر واالستحضار َفت َذكِّ

واْ  282/2 1735 ع  لِب وا ليشهدوا  د   ط 

وا 282/2 1736 روا  ال تْسأَم   ال مَتَل وا، أو َتتََضجَّ

 وقته املحدد َجلِهِ أ 282/2 1737

 َعْدال  كثَر أَ  َأْقَسط   282/2 1738

 َوَأعدل  وَأضبَط  وأثبت وأعون  َوَأْقوم   282/2 1739

 َوأْقَرَب  َوَأْدَنى 282/2 1740

ين وقدره وأجله َأالَّ َتْرَتاب واْ  282/2 1741 وا يف جنس الدَّ ك   أالّ َتش 

ة  282/2 1742  موجودة يف جملس التعامل جِتاَرة َحارِضَ

وهَنَا 282/2 1743  تتداولوهنا وتتعاطوهنا  ت ِدير 

 َتبَاَدلت ْم وَعَقْدت م البَيْعَ  َتبَاَيْعت مْ  282/2 1744

 ال ُيوز اإلرضار   ي َضآرَّ الَ  282/2 1745

وق   282/2 1746 روج  عن حدود الِّشع ف س  وق: الِعْصيان واخل  س   الف 
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 286إلى آية  283  يةآمن  البقرةسورة (  49صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 عارفا  لِلكتابة َكاتِبا   283/2 1747

: ما وضع عندك ليَن وَب َمنَاَب ما أ ِخَذ منك و ِرهان: مجع رهن َفِرَهان   283/2 1748 ْهن   الرَّ

ْقب وَضة   283/2 1749  مسلمة إىل صاحب احلق ضامن ا حلقِّه إىل أن يردَّ املدين  ما عليه من دين مَّ

 وثق وأحسَّ باألمان واالطمئنان  َأِمنَ  283/2 1750

 فليوصل َفْلي َؤدِّ  283/2 1751

ِنَ  283/2 1752 ْينَ  اْؤمت  ثَِق به، وامل راد  الذي أ ْعطَِي الدَّ  و 

ْيَن الذي َعَليْهِ  َأَماَنتَه   283/2 1753  احلق الذي ُيب حفظه وأداؤه، واملراد: الدَّ

 ولْياقب اهلل فال ُيون صاحبه  َولْيَتَِّق اهلل 283/2 1754

واْ  283/2 1755  وال خْتفوا َوالَ َتْكت م 

َهاَدةَ  283/2 1756  .                                                                            قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصْية أو برص الشَّ

د   آثِم   283/2 1757  مرتكب  لإلثم أي الذنب الذي يستحق العقوبة، ألنَّ اإِلثم ميل  عن احلق بعلم  وتعم 

واْ  284/2 1758 بْد  واْ  ت   ت ظِْهر 

مْ  284/2 1759 ِسك   وقلوبكم ضامئركم  َأنف 

وه   284/2 1760 ف  ْ وه   خت  وه  وَتْكت م   َتْسرت  

م 284/2 1761 َاِسبْك   َعَليَْها  ُي 
، وهَي إْحصاء  األْعامِل ِمْن أْجِل امل جازاةِ : امل حاَسبَة   احِلَساب 

 َفيَْسرت  وَيْعفو  َفيَْغِفر   284/2 1762

ب   284/2 1763 َعذِّ ل َوي  نَكِّ  وي عاَقب وي 

َق وأيقن  آَمنَ  285/2 1764  َصدَّ

 أوحيَ  أ نِزَل  285/2 1765

ت بِهِ  285/2 1766  الكتب الساموية َوك 

ق َبّْيَ َأَحد    285/2 1767  ال نؤمن ببعضهم وننكر بعضهم، بل نؤمن ُبم مجيع ا ال ن َفرِّ

     بِاأل ذ نِ ْستاِمِع  َعلِْمنا، أْو َعَرْفنا َعْن َطريِق اال َسِمْعنَا  285/2 1768

 َوَخَضْعنا وأذَعنّا وامتَثَْلنا  َوَأَطْعنَا 285/2 1769

ْفَراَنَك  285/2 1770  نْسأل َك ِسرتَك وَعْفَوكَ  غ 

جوع   املَِْصْي   285/2 1771  املَْرِجع  أْو الر 

َكلِّف  اهللّ  َنْفسا   286/2 1772 لها وال يْلِزمها  الَ ي  َمِّ  ال ُي 

ْسَعَها 286/2 1773 ْهدها وطاقتها وما تقدر عليه  و   ج 

 َعِمَلْت من األعامل احلسنة  َكَسبَْت  286/2 1774

 َعِمَلْت من األعامل السيئة  اْكتََسبَْت  286/2 1775

 ال تعاقبنا  الَ ت َؤاِخْذَنا 286/2 1776

 ال جتعلنا نحمل ال حتمل 286/2 1777

 واملراد التكاليف الّشاّقة عبئا  ثقيال   إُِْصا   286/2 1778

ْلنا 286/2 1779 مِّ َ َله   ال حت   ال ت َكلِّفنا مَحْ

ْدَرَة وال اْستِطاَعةَ  الَ َطاَقةَ  286/2 1780  ال ق 

 وجَتاَوزْ  َواْعف   286/2 1781

 املالك رّبنا  َمْوالََنا 286/2 1782
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 9إلى آية  1 يةآمن   آل عمرانسورة (  50صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  اآلية رقم  م

روف  امل َقطََّعة  ِمن امل تَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلم  َحقيَقتَه  إالَّ اهلل  وفيَها إشاَرة  إىل إْعجاِز الق رآنِ  امل 1/3 1783  احل 

ي   2/3 1784 ْسنى الذي مل َيَزْل َمْوجودا  وبِاحَلياةِ َمْوصوفا ، الدائم احلياة  احْلَ  واحَلي  من أْسامِء اهللِ احل 

ْسنى القيام اهو الدائم  الَْقي وم   2/3 1785                             لذي ال يتغّْي وهو القائم بتدبْي أمور اخلالئق، والَْقي وم من أْسامِء اهللِ احل 

َل  3/3 1786 : اجَلْلب  ِمْن   أنَزَل عن طريق الوحي َنزَّ ل وٍّ واإلْنزال   ع 

ْرآن  الْكِتَاَب  3/3 1787  الق 

قِّ  3/3 1788  احلق هو األمر الثابت الذي ال يعرتيه شك بِاحْلَ

قا  ملَِّا َبّْيَ َيَدْيهِ  3/3 1789 َصدِّ دا  لِِصْدِق ما قبله من الكتب الساموية م  َؤكِّ  م 

ل  َعىَل موَسى  التَّْوَراةَ  3/3 1790 الم  كِتاب  اهللِ امل نَزَّ  َعَليِْه السَّ

الم   اإِلْنِجيل  و 3/3 1791 ل  َعىَل عيَسى اْبِن َمْرَيَم َعَليِْه السَّ  كِتاب  اهللِ امل نَزَّ

ى  4/3 1792 د   وإرشاد واستقامة هداية ه 

ْرَقانَ  4/3 1793  احلق والباطل واملراد: القرآنو اهلدى والضالل، بّي الفارق الْف 

و  4/3 1794  عقاب ملن عصاه ذو  انتَِقام  ذ 

 الَ َيغيب  والَ َيْستَرِت   الَ َُيَْفى  5/3 1795

مْ  6/3 1796 ك  ر  َمة  ُيلقكم و ي َصوِّ َسَّ َورا  جم  م ص   َُيعل  لك 

 مكان  اجَلنّي يف َجْوِف األْنثَى اأْلَْرَحامِ  6/3 1797

َْكاَمت   7/3 1798  املعنى بعيدة من االحتاملأحكَِمْت عبارْتا، فصارت واضحة  حم 

رّد إليها غْيها أ م  الكتاب 7/3 1799  والكتاب القرآن أصله ي 

تََشاُِبَات   7/3 1800 ْتمالت  التأويلِ  م   يف التالوة  خمتلفات يف املعنى متشاُبات  أو حم 

: االْنِحراف  واملَيْل   َزْيغ   7/3 1801 ْيغ   عن احلق  الزَّ

 َفيَنْقادونَ  َفيَتَّبِع ونَ  7/3 1802

 مَتاَثَل  َتَشاَبهَ  7/3 1803

 َطَلَب  اْبتَِغاء  7/3 1804

 ُصف الناس عن الدين احلق  الِْفتْنَةِ  7/3 1805

 َتفسِْيه بام ي وافِق َأهواءهم  َتأِْويلِهِ  7/3 1806

ونَ  7/3 1807 اِسخ   والثابتون املتمكنون  َوالرَّ

ر   7/3 1808 كَّ ر   َيذَّ  َيتَِّعظ  ويتََدبَّ

 الع قوِل السليمة النّْية  أْصحاَب  اأْلَلْبَاِب  أ ول و 7/3 1809

ل وَبنا 8/3 1810 ِزْغ ق  َدى ال ت   ال جتعلها تنحرف عن احلق واهل 

 أرشدتنا إىل اإليامن، وَوفَّقتنا إليه  َهَدْيتَنَا 8/3 1811

 وامنح وَأنِعم  َوَهْب  8/3 1812

نَك  8/3 1813  ِمْن ِعنِْدكَ  ِمن لَّد 

 إْحسانا  وِهداَية   َرمْحَة   8/3 1814

اب   8/3 1815 ْسنى طلب للثوابهو الذي ُيود بالعطاء من غْي  الَْوهَّ  ، والوهاب من أْسامِء اهللِ احل 

ْم لِْلِحساِب  َجاِمع  النَّاسِ  9/3 1816 ه   حاِشد 

 ال َشكَّ  ال َرْيَب  9/3 1817

ْلِف  املِْيَعادَ  9/3 1818 ه  وَعَدم  الَوفاِء بِهِ  ُي   إْخالف  املَْوِعِد: َنْقض 
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 51إلى آية  10 يةآمن   آل عمرانسورة (  51صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 لن تكفَي ولن تنفعَ  لن ت ْغنِيَ  10/3 1819

 ما ت وَقد به َوق ود 10/3 1820

 َوهَي نار  َجَهنَّمَ  النّار  10/3 1821
 نار اآلِخَرةِ

نَّتهم أو  َكعاَدِْتِمْ  َكَدْأِب آِل فِْرَعْونَ  11/3 1822  كس 

 أْتباِعِه وأْعوانِهِ  آِل فِْرَعْونَ  11/3 1823

ب وا بآياتِنا  11/3 1824 وها  َكذَّ  َأنَكر 

م   11/3 1825  فأهلكهم  َفأََخَذه 

ن وُِبِمْ  11/3 1826 م  ِمَن الِفْعلِ  بِذ  ، وامل َحرَّ : اإلْثم        الَذْنب 

 العقوبة وهي اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء الِْعَقاِب  11/3 1827

 ست ْقَهرون َست ْغَلب ونَ  12/3 1828

ونَ  12/3 1829 َِّش  ْ َمعوَن َوت سَحبونَ  َوحت  ْ  وجت 

،  َوبِئَْس  12/3 1830  يف املدح   : نِْعمَ ضدَكلَِمة  َذمٍّ

 الِفراش واملضجع  املَِْهاد   12/3 1831

ة   آَية   13/3 1832  وتفكر  َدليل  وِعرْبَ

ثَنى فِئَة، والِفئَة: الِفْرَقة أو اجلامعة  فِئَتَّْيِ  13/3 1833  الِفئَتّْي: م 

 َتَقاَبلتا  الْتََقتَا  13/3 1834

اِرب  ت َقاتِل   13/3 1835 َ  حت 

 إلعالء دين اهلل ونرصته وهو االسالم يف سبيل اهلل 13/3 1836

  غْي مؤمنة َكافَِرة   13/3 1837

بْرِصوهَن مْ  َيَرْوهَن م  13/3 1838  ي 

ثَْليِْهمْ  13/3 1839  ِضْعَفيِْهم مِّ

 العّيالّرؤية ب َرْأي العّي  13/3 1840

د   13/3 1841 َؤيِّ  يقّوي ويؤازر  ي 

هِ  13/3 1842  بَعْونه وتأييده بِنَرْصِ

ة   13/3 1843  لَِعظَة   لَِعرْبَ

 ْصحاب الع قولِ أل أِل وِل اأْلَْبَصارِ  13/3 1844

يِّنَ  14/3 1845 َِّل  ز  َن ومج  سِّ  ح 

َهَواِت  14/3 1846         ما حتبه وتريده. فعل شديد يفال واشتياقها رغبة النفس الشَّ

 والبنات األْوالد مناألْبناء  البَنّيَ  14/3 1847

 املال الكثْي واملراد هنا . يف بعض البلدان  يساوي مائة رطلووحدة وزن خمتلفة باختالف األقطار واألزمان،  َوالَْقنَاطِْيِ  14/3 1848

ه عىل َبعض  املْ َقنطََرةِ  14/3 1849 س بعض   املكدَّ

َمةاخَليْل   14/3 1850 ن ها، أو املرسلة للرعي  امل َسوَّ َزيِّ  امل َعلََّمة بام ي 

 اإلبل  والبََقر  والَغنَم   َواألَْنَعامِ  14/3 1851

ْرِث  14/3 1852 ْرِع أو األرض  َواحْلَ  للغراس والزراعة املهيأةالزَّ

نيا  14/3 1853  زينتها وُبجتها وَملّذاْتا  َمتاع احَلياة الد 

ْسن املآب 14/3 1854  اجلميل، كِناية  عن الَفْوِز باجَلنَّة  أو الرجوع املرجع ح 

م 15/3 1855 َنبِّئ ك   أأخربكم  َأؤ 

 بام هو أكثر َنْفعا  وَصالحا   بَِخْْي   15/3 1856

ِري 15/3 1857 َعة    جَتْ ْْسِ  َتنَْدفِع  م 

وامِ   َخالِِدينَ  15/3 1858  باقَّي َعىل الدَّ

َرة   15/3 1859 طَهَّ ْنيا وأْنجاِسها كاحليض والنفاس  م  َهة  ِمن َدَرِن الد  نَزَّ  م 

 ِرضا ، وهو كل ما حتبه النفس من النعيم َوِرْضَوان   15/3 1860

 باملخلوقاِت   بِالِْعبَادِ  15/3 1861
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 22إلى آية  61 يةآمن   آل عمرانسورة (  52صفحة )

 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  16/3 1862

ْ واْعف   َفاْغِفرْ  16/3 1863  َفاسرت 

 واُصف عنّا َوقِنَا 16/3 1864

ابِِرينَ  17/3 1865 وَن وال َُيَْزعو الصَّ  نالذين يتََجلَّد 

ادِقِّيَ  17/3 1866 طاَبَقة  الَكالِم  الصَّ : م  ْدق  دق، والصِّ  للواقِعِ امل تَّصفّي بالصِّ

 اخلاِضعّي امل طِيعّي هلل تعاىل  َوالَْقانِتِّيَ  17/3 1867

 والباذلّي للامِل ونحوه َواملْ نِفِقّيَ  17/3 1868

رْت والَعْفو امل ْستَْغِفرين 17/3 1869  طالبي السَّ

بَيَْل الفجر بِاألَْسَحارِ  17/3 1870  يف أواخر الليل ق 

َ  َشِهد اهلل   18/3 1871 ْلِقِه بالدالئِِل واآلياِت  وأوضح بّيَّ  خِلَ

 َوأْصحاب   َوأ ْول واْ  18/3 1872

 مراعيا  للعدل قائام  بالِقسط 18/3 1873

: ِضد  االتَِّفاق اْختََلَف  19/3 1874  مل يكونوا عىل اتفاقأي   االْختاِلَف 

م   19/3 1875 مْ  َجاَءه  َق وَحَصَل هَل  قَّ  حَتَ

 املراد احلجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب الِْعْلم   19/3 1876

 حسدا وطلبا للرياسة َبْغيا   19/3 1877

 َعَليَْها   احِلَساب   19/3 1878
، وهَي إْحصاء  األْعامِل ِمْن أْجِل امل جازاةِ  امل حاَسبَة 

وكَ  20/3 1879 : امل جاَدلة  َمَع اإلْتيان  َحآج  هانِ امل حاَجَجة  ِة والرب  جَّ  باحل 

 عبادت وأطعته وانقدت لهأخلصت   َأْسَلْمت   20/3 1880

 ذات نفيس أو  َوْجِهيَ  20/3 1881

بََعنِ  20/3 1882  اْقتَدى ِب وأطاَعني اتَّ

يِّّيَ  20/3 1883  األميّي : من ال يقرأون وال يكتبون، واملراد: مِّشكي العرب  َواأل مِّ

 َأَدَخْلت ْم يف اإِلسالِم ؟ َأَأْسَلْمت مْ  20/3 1884

 قبلوا اهلداية واستجابوا لإلرشاد  اْهتََدواْ  20/3 1885

وا َتَولَّْواْ  20/3 1886  َأْعَرض 

يَصال  و التَبْليغ   الْبَالَغ   20/3 1887  اإْلِ

 باملخلوقاِت  بِالِْعبَادِ  20/3 1888

َسّوغ  ظلام   بَِغْْيِ َحقٍّ  21/3 1889  واعتداء  وبِدوِن َسبَب  م 

وَن بِالِْقْسطِ  21/3 1890 ر   الَعْدلعىل ُيثون  َيأْم 

م  21/3 1891 ه  ْ ء  ، واستعمل هنا التبشْي عىل سبيل التهكم َفبَِّشِّ ْم بَِخرَب  َِسِّ ه  ْم: أْخرِبْ ه  ْ  َبِّشِّ

   بِِعقاب  موجع َشديد اإليالمِ  بَِعَذاب  َألِيم   21/3 1892

مْ  22/3 1893 قِّق ثمَرَْتا  َحبِطَْت َأْعاَمهل   َ  َبطََلْت ومل حت 

ينَ  22/3 1894  معينّي ينقذوهنم من عذاب اهلل نَّاُِصِ
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 92إلى آية  32 يةآمن   آل عمرانسورة (  53صفحة )

 رشح معنى الكلمة الكلمة  رقم اآلية م

لِ ِعباَرة  لِلَحثِّ َعىل  َأمَلْ َترَ  23/3 1895 ِب واالعتِباِر والتَّأَم   النَّظَِر والتََعج 

 حصة وجزءا   أ ْعطوا أ ْوت وْا َنِصيبا   23/3 1896

 التَّْوراة واإِلْنِجيل الْكِتَاِب  23/3 1897

ْدَعونَ  23/3 1898 ثَّْوَن  ي  َ  ُي 

 القرآن  كتاب اهلل 23/3 1899

مَ  23/3 1900  لِيَقِِضَ وَيْفِصَل  لِيَْحك 

 ينرصف ويعرض  َيتََوىلَّ  23/3 1901

ونَ  23/3 1902 ْعِرض   صاّدون م 

نَا 24/3 1903  لن ت صيبنا   لَن مَتَسَّ

وَدات   24/3 1904 ْعد   قليالت  مَّ

مْ  24/3 1905 ه  مْ  َوَغرَّ ْم وأطمعه   وخدعه 

ونَ  24/3 1906 ِء:  َيْفرَت  ْ ه  واإلْتيان بِِه َكِذبا  يكذبون عىل اهلل، واْفرِتاء  الَّشَّ  اْختاِلق 

مْ  25/3 1907 ْعنَاه  ْم لِْلِحساِب  مَجَ  َحَشْدَناه 

 املراد يوم القيامة  لِيَْوم   25/3 1908

 ال َشكَّ   ال َرْيَب  25/3 1909

يَْت  25/3 1910 فِّ َي هلا َوو   وأتم وأنجز   أ دِّ

 سيئا عملت عمال سواء كان حسنا أو  َكَسبَْت  25/3 1911

ونَ  25/3 1912 ياَدةِ   ال ي ظَْلم  تَجاَوز  احَلد  َعليِْهْم بِالنَّْقِص أْو بِالزِّ ار  َعليِْهْم وال ي   ال ُي 

 يا َمن متلك كل ما ي ْمَلك ويا صاحب السلطة والنفوذ َمالَِك املْ ْلِك  26/3 1913

 ت ْعطي وْتب  ت ْؤِت  26/3 1914

 وتسل ب  َوَتنِزع   26/3 1915

ه   ت ِعز  َمْن تشاء  26/3 1916 يه وَترَفع   ت َقوِّ

 َوْتّي  وَتْقَهر   َوت ِذل   26/3 1917

 أي: كل ذلك بيدك وإليك  بيدك اخلْي 26/3 1918

ت ور   َقِدير   26/3 1919 : هو الَِّذي ال َيْعرَتيِه َعْجز  وال ف  بْحاَنه  َوَتَعاىل، والَْقِدير  ء  ِصَفة  هللِ س  ه  يَشْ ْعِجز   ال ي 
ء   َوهَو القادِر  َعىَل ك لِّ يَشْ

 ت ْدِخل أحدُها يف اآلخر فيتعاقبان.       ت ولج الليل يف النهار  27/3 1920

ِرج   27/3 1921 ْ    َوختلق وت وِجد   َوخت 

ق   27/3 1922 كَ  َوَتْرز   وت عطي ِمن َخْْيِ

 ت ريد   َتَشاء 27/3 1923

 كناية عن سعة فضله، أو أنه ال ُياسبه أحد   بَِغْْيِ ِحَساب 27/3 1924

 ال ُيعل  الَّ َيتَِّخذِ  28/3 1925

سوِل باالّتباعِ  املْ ْؤِمن ونَ  28/3 1926 ِه وامل نقادون هللِ بالطّاعِة وللرَّ
لِ س   امل ِقّرون بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ر 

 عليه الذي ُيلب لك املنفعة ويرصف عنك السوء. امل تََول ألمرك والقيّم   َأْولِيَاء 28/3 1927

ْم ت َقاة   28/3 1928  من الرضر   ختافوا من جهتهم أمرا ُيب اتِّقاؤهأو  ختافوا منهم خمافة َتتَّق وْا ِمنْه 

م  اهللّ  َنْفَسه   28/3 1929 ك  ر  َذِّ ْم اهلل  َغَضبَه  َو  ُي  فك  َوِّ  ِعقاَبه  ُي 

 رجوع اخلالئق للحساب واجلزاء  املَِْصْي   28/3 1930

واْ  29/3 1931 ف  ْ وا  خت  وا وَتْكت م   َتْسرت  

مْ  29/3 1932 وِرك  د  جودِِه فيهِ  ص  َق يف القرآِن َعىل الَقْلِب لو 
 أْطلِ

وه   29/3 1933 بْد  وه   ت   ، تعلنوه   ت ظِْهر 

ه  ِصَفة  هللِ  َقِدير   29/3 1934 ْعِجز   ال ي 
ء  ت ور  َوهَو القادِر  َعىَل ك لِّ يَشْ : هو الَِّذي ال َيْعرَتيِه َعْجز  وال ف  بْحاَنه  َوَتَعاىل، والَْقِدير  ء  س    يَشْ
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 73إلى آية  30 يةآمن   آل عمرانسورة (  54صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 القيامة املراد يوم  َيْومَ  30/3 1935

 تلقى، أو تعلم  جَتِد   30/3 1936

 َفَعَلْت  َعِمَلْت  30/3 1937

: ما ِمنْه  َنْفع  َوَصالح   َخْْي   30/3 1938 ْْي   اخْلَ

ْرَضا   30/3 1939  حارضا  مشاَهدا  يف صحف األعامل حم 

َوء   30/3 1940 بْح   س   ق 

 حتب  وتتمنّى َتَود   30/3 1941

 َزَمنا  َطويال    َأَمدا  َبِعيدا   30/3 1942

م  اهللّ  َنْفَسه   30/3 1943 ك  ر  َذِّ ْم اهلل  َغَضبَه  َو ِعقاَبه    ُي  فك  َوِّ  ُي 

وف  بالعباد  30/3 1944  دافع للسوء عنهم َرؤ 

ِب وَن اهللََّ 31/3 1945 ب ه  رّبه  حت  ب إليِْه بِطاَعتِهِ حَمَبَّة  الّعبْد هللِ: َميْل  النَّْفِس إىل ما َيطل   والتََّقر 

 فاْقتَدوا ِب وأطيعون  َفاتَّبِع وِن  31/3 1946

م  اهللَّ    31/3 1947 بِبْك  ْ مْ  ُي  ِه: ِرضاه  َعنْه 
 حَمَبَّة  اهلل لِِعبادِ

 وَيْسرت  وَيْعف  ويمح   َوَيْغِفرْ  31/3 1948

مْ  31/3 1949 ن وَبك  ،  ذ  : اإلْثم  م  ِمَن الِفْعلِ الَذْنب     وامل َحرَّ

 استجيبوا له باتباع كتابه  أطيعوا اهلل  32/3 1950

وا َتَولَّْواْ  32/3 1951    َأْعَرض 

 اْختارَ  اْصطََفى 33/3 1952

 أهله واملراد عيسى ومريم بنت ِعْمران   آل عمران  33/3 1953

ة   34/3 1954 يَّ رِّ : َنْسل   ذ  ة  يَّ رِّ وِر واإلَناِث الذ  ك   اإلْنَساِن ِمَن الذ 

َها ِمن َبْعض   34/3 1955  يف اإلخالص هلل وتوحيده والعمل بوحيه من النسبمتواصلة  أي أن هؤالء األنبياء والرسل سلسلة َبْعض 

  السالمامعليه  وجدة عيسى زْوَجته وهي أم مريم    امرأة ِعْمَرانَ  35/3 1956

 َوَهبْت   َنَذْرت   35/3 1957

را   35/3 1958 َرَّ ا  حم   وخدمة بيت املقدسلِِعبَاَدةِ اهللَِّ مفّرغا  خالصاَعتِيق 

 عليه ي، وأثِبْناْرَض عن عمل َفتََقبَّْل ِمنِّي 35/3 1959

 ولَِدْْتا َوَضَعتَْها 36/3 1960

 املراد أنثى ال تصلح للخدمة يف بيت املقدس أ نثَى 36/3 1961

َها بَِك  36/3 1962 ن ها بك  أ ِعيذ   أجْيها بحفظك وأ َحصِّ

ِجيمِ  36/3 1963 ِة اهللِ  الرَّ  املَطْرود ِمْن َرمْحَ

 َقبَِل منها َنْذرها  َفتََقبََّلَها 37/3 1964

 أحسن َقبول بَِقب ول  َحَسن   37/3 1965

ا َحَسن ا  37/3 1966 أَها وَربَّاَها  َوَأنبَتََها َنبَات   وسوى خلقها . ورعاهاَنشَّ

لها زَكِرّيا 37/3 1967  َجَعَله  كافاِل  هلا وضامنا ملصاحلها  َكفَّ

َمِة املَْعبَد وهو غرفة عبادْتا يف بيت املقدس  املِْْحَراَب  37/3 1968 َقدِّ ْجَرة التي يِف م   احل 

ا مثل األطعمة والفواكه  ِرْزقا   37/3 1969  عطاء  وخْي 

َذا  37/3 1970 َذا من أْينَ  َأنَّٰى لَِك َهٰ  ؟ لَِك َهٰ

 كناية عن سعة فضله، أو أنه ال ُياسبه أحد  بال هناية ملا يعطي  بَِغْْيِ ِحَساب 37/3 1971



 

55 
 

 
 

 

 

 45إلى آية  83 يةآمن   آل عمرانسورة (  55صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

نَالَِك  38/3 1972  وعندما رأى زكريا ما أكرم اهلل به مريم ِمن رزقه وفضله يف ذلك املكان  ه 

ا َربَّه   38/3 1973  اهلل وتوجه إليه َسأََل  َدَعا َزَكِريَّ

 وأعطني  نيامنح ِل  َهْب  38/3 1974

نَك  38/3 1975  ِمْن ِعنِْدكَ  ِمن لَّد 

1976 38/3  : ة  َطيِّبَة  يَّ رِّ ة   ذ  ة  صاحِلَ يَّ رِّ  أو ولد صالح   ذ 

عاءِ  38/3 1977 عاَء وَيْستَجيب  لَه   َسميع  الد   َيْسَمع  الد 

م  ي َصلِّ  39/3 1978
الةَ  واقف بّي يدي اهلل َقائِ َؤدِّي الصَّ  ي 

كَ  39/3 1979 بَِّشِّ  ك ي  َك بَِخرَب  يْس  رِب  ْ  ُي 

َن اهللِّ 39/3 1980  مِّ
   خلق بكلمة كن بال أب عليه السالمعيسى ابن مريم  املقصود به بَِكلَِمة 

ل ِق  َوَسيِّدا   39/3 1981 ا: يسود قومه يف الّديِن والَعْقِل واخل   والعلم  َسيِّدًّ

ورا   39/3 1982 ا نفسه من النساء والشهوات مع القدرة عىل إتياهنن تعففا وزهدا  َوَحص   مانع 

الَم   40/3 1983  ولد   غ 

رَب   40/3 1984
 أصبَْحت  َشيْخا    َبَلَغنَِي الْكِ

ر   40/3 1985
 َعقيم ال َتلِد   َزْوَجتي َواْمَرَأِت َعاقِ

 عالمة  أستدل  ُبا آَية   41/3 1986

أس أو أي يشء كان دون إصدار صوت  ةشاراإلغَمز، ووال اإليامء َرْمزا   41/3 1987 فتّي أو العينّي أو احلاجبّي أو الرَّ  بالشَّ

ه  أي صل و  َوَسبِّْح  41/3 1988 ْكر 
لِّ َما ال َيليق  بِِه، وذِ ه  وَتنْزَي ه  َعْن ك   َتسبيح  اهللِ: َتْقديس 

: آخر النهار وهو الوقت من زوال الشمس إىل املغرب   بِالَْعَِّشِّ  41/3 1989  الَْعَِّشِّ

ل  النَّهاِر  َواإِلْبَكارِ  41/3 1990 : أوَّ  إىل الضحى الفجرط لوِع  مناإِلْبَكار 

 واجتباك اْختاَرِك  اْصطََفاكِ  42/3 1991

َركِ  42/3 1992 ي وِب واآلثامِ  َوَطهَّ َهِك من الع  أِك وَنزَّ  َبرَّ

َربِّك 43/3 1993
 اْخَضِعي له وأخليص العبادة وأديمي الطاعة  اْقن تي لِ

ِدي َواْرَكِعي و 43/3 1994 ب ود واملراد   َصّل أي  اْسج     ةياخلشوع هلل، واخلضوع له بالطاعة والع 

 مجع نبأ، وهو اخلرب ذو الشأن َأنبَاء  44/3 1995

ِهمْ َما َخِفَي  الَْغيِْب  44/3 1996  واْستَرَتَ َومَلْ َيْستَطِِع النَّاس  إْدراَكه  بَِحواسِّ

له إليك  ن وِحيهِ  44/3 1997 نَـزِّ بَلِّغ ه بواسطة الوحي أون      ن 

 ِعنْدهم لََدَْيِمْ  44/3 1998

مْ  44/3 1999 ْلق ون َأْقالََمه   لالقرتاعَيْكت بون ُبا  أقالمهم التي سهامهم أو يطرحون أو يضعون ي 

ل   44/3 2000  ا وشؤوهن ابمصاحله ويقوم  اعليه وينفق هاضما أو يَيع وهل  َيْكف 

ونَ  44/3 2001 م أحق ُبا وأوىل  َُيْتَِصم   َيتَناَزعوَن وَيتَجاَدلوَن يف كفالة مريم أَي 

كِ  45/3 2002 بَِّشِّ  ِك بَِخرَب  يّْسكِ  ي  رِب  ْ  ُي 

نْه   بَِكلَِمة   45/3 2003 الم   'كنْ  'َكلَِمة  من اهلل: بقول  مِّ  من اهلل، فكان عيسى َعَليِْه السَّ

الم   املَِْسيح   45/3 2004  لقب  عيَسى َعَليِْه السَّ

ف  وَمنِْزلة  َوِجيها   45/3 2005  ذا جاه  وقْدر  ورَشَ

بِّيَ  45/3 2006 ْرِب واملََكانة عند اهلل  املْ َقرَّ  ذوي الق 
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 52إلى آية  64 يةآمن   آل عمرانسورة (  56صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َرةِ  املَْْهدِ  46/3 2007 يَّأ للطِّْفل، يف املَْهِد: امل راد  يف ِسنِّ الط فولَِة امل بَكِّ َ  الِفراش  الذي َي 

 بام أوحاه اهلل إليه.  وكربه َكْهال : من جاَوز الثالثّي إىل نحو اخلمسّي، واملراد يف حال كهولته  َوَكْهال   46/3 2008

 أْي أّنني لست ذات زوج  ولست  َبِغيّا   مل َيْمَسْسنِي َبَِّش   47/3 2009

 أراد حدوث أمر أو اُياد يشء  َقََض َأْمرا   47/3 2010

ون   له َيق ول   47/3 2011 ن َفيَك  ر بأن يكون ما يشاء فيكون ما يشاء عن أمره كلمح البرص أو هو أقرب ك   يأْم 

 اخلط والكتابة  الْكِتَاَب  48/3 2012

ْكَمةَ  48/3 2013 واب  يف الَقْوِل والِفْعلِ   َواحْلِ ِف والصَّ ْسن  التَّرَص   الِفقه، أو ح 

الم    َوالتَّْوَراةَ  48/3 2014 ل  َعىَل موَسى َعَليِْه السَّ  كِتاب  اهللِ امل نَزَّ

الم   َواإِلنِجيَل  48/3 2015 ل  َعىَل عيَسى اْبِن َمْرَيَم َعَليِْه السَّ  كِتاب  اهللِ امل نَزَّ

وال   49/3 2016 الم  َوَرس  و عيَسى َعليْه السَّ نا ه  سول  ه  يَِّة ، والرَّ
سالَِة اإلهَلِ : حاِمل  الرِّ سول   وُيعله رسوال ، والرَّ

م  49/3 2017 م  ِجئْت ك   أَتيْت ك 

ْعِجَزة  وَدليل   بِآَية   49/3 2018  وم 
 بَِعالَمة 

 أو أصور لكم  لكم أصنع لكم َأْخل ق   49/3 2019

اب  امل ْختَلِط  بِاملاءِ  الطِّّيِ  49/3 2020  الرت 

وَرة  عىل َكَهيْئَةِ  49/3 2021  َشْكل أو ص 

 وأْشفي  َوأ ْبِرئ   49/3 2022

لَِد أْعَمى ، أو من فقد برصه  األْكَمهَ  49/3 2023  َمْن و 

   مشوب بحمرة يكون يف اجللد  بياضبقع أو  الرَبَص، وهو  مرضاملصاب  واألَْبَرَص  49/3 2024

ْم احَلياةَ  َوأ ْحيِـي املَْْوَتى  49/3 2025  أَهب ه 

ونَ و 49/3 2026 ِخر   ما ختبئونه لألكل فيام بعد ما َتدَّ

قا   50/3 2027 َصدِّ دا  لِِصْدقِهِ  َوم  َؤكِّ ألْمِر: م 
قا  لِ َصدِّ  م 

 لكم  وأل بيح   لكم َوأِل ِحلَّ  50/3 2028

مَ  50/3 2029 رِّ ِعَل َحراما  أي ِمنوعا  رشعا   ح   ج 

ْم ِوقاَية  ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  اتَّق وا اهللَّف 50/3 2030  اْجَعلوا لَك 

 اْستَجيب وا لَِدْعَوت َوَأطِيع ونِ  50/3 2031

وه   51/3 2032  َفاْنقادوا له بالطاعة  َفاْعب د 

ْستَِقيم   51/3 2033 اط  م  ستو  ال ِعَوج فيهِ  ُِصَ   َطريق  م 

 شعر وعلم وجد أو  َأَحسَّ  52/3 2034

 أعوان َأنَصاِري  52/3 2035

َواِري ونَ  52/3 2036 ه  امل ْخلِصونَ  احْلَ الم  وَخواص   أْنصار  وأصفياء عيسى َعَليِْه السَّ

 جنوده  أنصار اهلل  52/3 2037
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 61إلى آية  53 يةآمن   آل عمرانسورة (  57صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

اِهِدينَ  53/3 2038 وا لك بالتوحيد، وصّدقوا رسلك، واتبعوا أمرك وهنيك َفاْكت بْنَا َمَع الشَّ  فأثبت أسامءنا مع الذين شهدوا باحلق، وأقر 

واْ  54/3 2039  املكر : التدبْي املحكم أو ُصف غْيك عام يريد بحيلة أو خدعة   َوَمَكر 

كام أبطل مكرهم  َوَمَكَر اهللَّ   54/3 2040  دّبر تدبْيا حم 

تََوفِّيَك  55/3 2041  قابضك من األرض ببدنك وروحك من غْي أن ينالك سو م 

 املراد رافعك ببدنك وروحك يف السامء من غْي َمْوت    َوَرافِع َك  55/3 2042

كَ  55/3 2043 ر  طَهِّ َك   م  ه  نَزِّ َك وم  َك وخملِّص  ِْرج   خم 

بَع وكَ  55/3 2044  ساروا عىل ِمنْهاِجَك  اتَّ

واْ  55/3 2045  ظاهرين عليهم  َفْوَق الَِّذيَن َكَفر 

مْ  55/3 2046 ْم  َمْرِجع ك  ك  جوع  ْم للحسابر  ك  ْم وَمصْي   وَعْوَدت ك 

م   55/3 2047  َفأَْقِض وَأْفِصل   َفأَْحك 

ُب  مْ  56/3 2048 ل ُبم َفأ َعذِّ  فأ عاَقبهم وأ َنكِّ

 أليام  شديد االُياع ِعقابا  وَتنْكيال   َعَذابا  َشِديدا   56/3 2049

ينَ  56/3 2050  اهلل معينّي ومؤّيدين يدفعون عنهم عذاب  نَّاُِصِ

يِهمْ ف 57/3 2051  يؤدَِّيا هلم وافية كاملة ي َوفِّ

مْ  57/3 2052 وَره   جزاءهم ألعامهلم وِعَوضهم عنها أ ج 

ْفرِ  الظَّاملِِّيَ  57/3 2053  اجلائِريَن امل تَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالك 

ه  َنتْل وه   58/3 2054 ه  ونقص   َنْقَرؤ 

ْكرِ  58/3 2055 ْرآن   َوالذِّ  الق 

كِيمِ  58/3 2056  امل ْحَكِم امل تَْقِن أو ذو احِلْكَمةِ  احْلَ

 حال  َخْلِقِه من غْي أب َمثََل ِعيَسى 59/3 2057

 أْوَجَده  َعىل َغْْيِ ِمثال  سابِق  وَيكون  َخْلق  اهلل ِمَن الَعَدمِ  َخَلَقه   59/3 2058

ينَ  60/3 2059  ِما أوحينا إليك الشاكِّّي يف يشء  املْ ْمرَتِ

َك فِيهِ  61/3 2060  يف املسيح عيسى ابن مريم عليه السالم  جادلك َحآجَّ

 الوحي أو العلم يف أمر عيسى عليه السالم  العلم 61/3 2061

وا َوَأْقبِلوا ن نادِ   َتَعالَْوْا َنْدع  أبناءنا  61/3 2062     ي أوالدنا َهل م 

اَعةِ  َنبْتَِهْل  61/3 2063 و وَنْجتَِهْد يِف الرضَّ  َنْدع 

تِهِ  لَْعنَة  اهللِّ 61/3 2064 ْلَمْلع وِن ِمْن َرمْحَ
ه  لِ  َسَخط ه  َوَطْرد 
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 70إلى آية  62 يةآمن   آل عمرانسورة (  58صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 رواية اخلرب الَْقَصص   62/3 2065

 الصدق احلق 62/3 2066

وا عن تصديقك واتباعك  َتَولَّْواْ  63/3 2067  َأْعَرض 

َها ِعْلم  املَْخ  َعلِيم   63/3 2068 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ي ْدِرك 
ائِ َو الَعامِل  بِالْسَّ : ه  بْحاَنه  َوَتَعاىَل، والَعليم   لوقاِت ِصَفة  هللِ س 

 امل ْحِدثَّي لإلْختاِلِل واإلْضطِراِب  بِاملْ ْفِسِدينَ  63/3 2069

، وامل راد  اليَهود  والنَّصاَرى  َأْهل الكِتاِب  64/3 2070  َمْن َُيْتَِمعوَن َحْولَه 

 كلمة عدل وحق   كلمة َسواء 64/3 2071

ا   بينَنَا وبينكم  64/3 2072  نلتزم ُبا مجيع 

َك بِاهللِالَ  64/3 2073 ْلكِهِ الَ َنْجَعَل   ن ِّْشِ ه  رَشيكا  لَه  يِف م   َغْْيَ

 وال ُيعل  َوالَ َيتَِّخذَ  64/3 2074

: مجع رّب  َأْرَبابا   64/3 2075  اإلله املعبود  وهو  األْرَباب 

وا َتَولَّْواْ  64/3 2076  َأْعَرض 

واْ  64/3 2077 َهداَء َعَليْنا، والشهادة : قول صادر عن علم حصل  اْشَهد   بمشاهدة بصْية أو برص كونوا ش 

ونَ  65/3 2078 آج  َ  جتادلون  حت 

رونَ  َأَفالَ َتْعِقل ونَ  65/3 2079 ْم وت َفكِّ قولَك   أَفال ت ْعِملوَن ع 

ا صىل اهلل عليه وسلم  َحاَجْجت مْ  66/3 2080  جادلتم رسول اهلل حممد 

 كتبكمعلم ِمن أمر دينكم، ِما تعتقدون صحته يف املراد  ِعلم   66/3 2081

ونَ  66/3 2082  ن ال َتْعِرفون وال ت ْدِرك و ال َتْعَلم 

ود: بن و إَسائيل، ن ِسب وا إىل َي وذا أحد أبناء َيْعق وب ََي ودِّيا   67/3 2083  اليَه 

انِيّا   67/3 2084 ة: بلدة يف   َنرْصَ نَْسب إليهاالنََّصاَرى: أتباع املسيح عليه الصالة والسالم، نسبة إىل الناُِصَ  فلسطّي ي 

الِل إىل اخَلْي واحَلقِّ ومائال عن الباطل إىل الّدين احلّق. َحنِيفا   67/3 2085  مستقيام ؛ مائِال  عن الِّشِّ والضَّ

ْسلاِم   67/3 2086 ِعهِ  م  نْقادا  هللِ َورَشْ  مستسلام  م 

كِّيَ  67/3 2087 َعل وَن إهَلا  آَخَر  املْ ِّْشِ  َمَع اهللِ الّذيَن َُيْ

  النَّاسِ  أحقَّ  َأْوىَل النَّاِس  68/3 2088

بَع وه   68/3 2089  ساروا عىل ِمنْهاِجهِ  اتَّ

سول   َوَهـَذا ا النَّبِي   68/3 2090 َو الرَّ نا ه  ِعِه، والنَّبِي  ه 
د  َصىلَّ اهلل  َعَليِْه َوَسلَّمَ َمْن اْصطََفاه  اهلل  ِمْن ِعبادِِه َوأْوَحى إلَيِْه بَِِّشيَعة  ِمْن رَشائِ َمَّ  حم 

 عليه الذي ُيلب لك املنفعة ويرصف عنك السوء امل تََول ألمرك والقيّم   َوِل   68/3 2091

لِِه وَينقادوَن هللِ بالطّاعِة  املْ ْؤِمنِّيَ  68/3 2092 س  وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ر  ِقرِّ سوِل باالّتباعِ الذين ي   وللرَّ

  أحبّت ومتنّت مَجاَعة  أْو فِْرَقة   َودَّت طَّآئَِفة   69/3 2093

مْ  69/3 2094  إضالل النفس أو اآلخرين : ايقاعهم يف الغي والضالل وُصفهم عن طريق اهلداية واحلق  ي ِضل وَنك 

 كتبهمآيات اهلل التي أنزهلا عىل رسله يف  بِآَياِت اهللِّ 70/3 2095
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 77إلى آية  17 يةآمن   آل عمرانسورة (  59صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  71/3 2096 لِطونَ  َتْلبِس   خَتْ

قَّ  71/3 2097 حيَحَة   احْلَ  الَعقيدَة الثابِتََة الصَّ

ونَ  71/3 2098  وخْتفون َوَتْكت م 

    اليَهود  والنَّصاَرى  وهم لتَّْوراة واإِلْنِجيلبالكتاب اامل راد   َأْهل الكِتاِب  72/3 2099

لَه    َوْجَه النَّهارِ  72/3 2100  أوَّ

 َيعودوَن عن دين االسالم َيْرِجع ونَ  72/3 2101

مْ  73/3 2102  رَشيَعتكم وِعباَدتكم اْنتََهَج   َتبَِع دِينَك 

َدى اهلل  73/3 2103  وتوفيقه، واملراد دينه احَلّق هدايته  ه 

ْؤَتى 73/3 2104 ْعطَى ي   ي 

مْ  73/3 2105 وك  َآج    ُيادلوكم ُي 

  زيادَة اإلحساِن والعطاء الَْفْضَل  73/3 2106

فِهويف اآلية كناية عن م من غْي حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل  إثبات اليد هلل سبحانه وتعاىل بِيَِد اهللَِّ 73/3 2107  سبحانه وتعاىل   لكِه وَترَص 

بْحاَنه  َوَتَعاىل، والواسع: هو الذي وسع رزقه مجيع خلقه.   َواِسع   73/3 2108  ِصَفة  هللِ س 

َها ِعْلم  املَْخ   َعلِيم   73/3 2109 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ي ْدِرك 
ائِ َو الَعامِل  بِالْسَّ : ه  بْحاَنه  َوَتَعاىَل، والَعليم   لوقاِت .ِصَفة  هللِ س 

 َُي ص  ُبا َُيْتَص   74/3 2110

ة واهلداية إىل أكمل  بَِرمْحَتِهِ  74/3 2111  الِّشائعاملراد هنا نِْعَمة  اإليامِن والن ب وَّ

ْسنى .كلمة است عَْيْت لكل كبْي، حمسوسا  كان أو معقوال ، عينا  كان أو معنى  العظيم: الَْعظِيمِ  74/3 2112  والعظيم من أْسامِء اهللِ احل 

 جتعله مؤمَتَنا   َتأَْمنْه   75/3 2113

 واألزمان ، وهو كناية عن كثرة املقدارقِنْطار: وحدة وزن خمتلفة باختالف األقطار  بِِقنطَار   75/3 2114

ِه إِلَيَْك  75/3 2115 َؤدِّ    إِلَيَْك  ي عيَده  ويوِصَله    ي 

 دِينَار: وزن اختلف يف تقديره حسب املواقع، وعملة تستعمل حتى اليوم بقيم خمتلفة وهو هنا كناية عن قلة املقدار  بِِدينَار   75/3 2116

ْمَت  75/3 2117  دوامكيف حال  ما د 

الزما  له بامل طالَبَةِ  َقآئاِم   75/3 2118  قائام  عىل رأسهأو  م 

يِّّيَ  75/3 2119  مِّشكي العرب  املراد األ مِّ

 حرج   ِعتاب وذم  أو إثم  أو َسبِيل   75/3 2120

 أّدى ما عليه وافيا كامال   َأْوَّف  76/3 2121

 بميثاقالَعْهد: االلتزام  بَِعْهِدهِ  76/3 2122

 مَحَى نفَسه بوقاية فخاف اهلل عز وجل فامتثل أمره وانتهى عام هنى عنه  َواتََّقى 76/3 2123

 َعْهد اهلل: ما أمر به َخْلقه ليحفظوه ويرَعْوه بَِعْهدِ  77/3 2124

: َحْلف  وَقَسم   َوَأْياَمهِنِمْ  77/3 2125 : مَجْع  َيِمّي   األْيامن 

 نصيَب من اخلْي ال َحظَّ وال  َخالََق الَ  77/3 2126

يِهمْ  77/3 2127 َزكِّ هم أو ال ي ثني عليهم  الَ ي  ر   ال يطهِّ
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 38إلى آية  78 يةآمن   آل عمرانسورة (  60صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  78/3 2128 ّرف ون  َيْلو  َ  يميلون عن الصحيح وُي 

 لِتَظ ن وه   لِتَْحَسب وه   78/3 2129

 ْعتِقادِ اإِلْخبار  بِِخالِف الواقِِع أو اال الَْكِذَب  78/3 2130

ْكمَ  79/3 2131  أو الفهم والعلم النافع احِلْكَمةَ  َواحْل 

ين َربَّانِيِّّيَ  79/3 2132 علِّمّي فقهاء يف الدِّ  علامء م 

ونَ  79/3 2133 س   أْجِل احِلْفِظ والِعْلِم والِفقهِ َتْقرأوَن ِمرارا  من  َتْدر 

َرك مْ و 80/3 2134 َكلِّفكم الَ َيأْم   ال ي 

واْ  80/3 2135  جتعلوا َتتَِّخذ 

: مجع رّب وهو  اإلله املعبود َأْرَبابا   80/3 2136  األْرَباب 

ونَ  80/3 2137 ْسلِم   منقادون بالطاعة، متذللون له بالعبودة م 

د   ِميثَاَق  81/3 2138 : الَعْهد  امل َؤكَّ  املِيثاق 

م اهلل  ِمن ِعبادِِه وأْوَحى إليهْم بِِّشيَعة  ِمن رَشائِِعهِ   النَّبِيِّّْيَ  81/3 2139  َمْن اْصطفاه 

واب  يف الَقْوِل والِفْعلِ  َوِحْكَمة   81/3 2140 ِف والصَّ ْسن  التَّرَص  : ح   َيِقل  لفظ ه وَُيِل  معناه الكالم الذي أو  احِلْكَمة 

نَّه   81/3 2141 نَّه  وت عين نَّه   َولَتَنرص   د   ولت َؤيِّ

ْفت ما َأَأْقَرْرت مْ  81/3 2142  او قبلتم   ْعرَتَ

 حصلتم وحزتم  َوَأَخْذت مْ  81/3 2143

ي 81/3 2144  ووصيتي  َعهدي إُِْصِ

واْ  81/3 2145  والشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصْية أو برص فليشهْد بعضكم عىل بعض،  َفاْشَهد 

َف عن دعوة اإلسالم  َتَوىلَّ  82/3 2146  َأْعَرض وانرَصَ

 العاصون اخلارجون عن حدود الِّشع الَْفاِسق ونَ  82/3 2147

 يريدون وَيطْل بونَ  َيبْغ ونَ  83/3 2148

 انقاد وخضع  َأْسَلمَ  83/3 2149

ا َسْهال  طائعا أو  َطْوعا   83/3 2150  انقياد 

ْرَجع ونَ  83/3 2151  ي عادوَن يوم املعاد، فيجازي كال بعمله ي 
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 19إلى آية  48 يةآمن   آل عمرانسورة (  61صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 سبط يكون من نسل رجل واحد واألَْسباط هم أوالد يعقوب أو أحفاده السبط عند اليهود كالقبيلة عند العرب، وكل  َواألَْسبَاطِ  84/3 2152

ق  84/3 2153  ال ن َميِّز ال ن َفرِّ

ونَ  84/3 2154 ْسلِم  نْقادوَن هللِ ولَِِّشائِِعهِ  م   م 

 أو يطلب  َيتَِّخْذ  َيبْتَغِ  85/3 2155

 رَشيَعة وِعباَدة  دِينا   85/3 2156

ْقبَل ِمنْه   85/3 2157 ْرَتََض   لن ي   ِمنْه   لن ي 

 دار احَلياةِ َبْعَد املَْوِت  اآلِخَرةِ  85/3 2158

ينَ  85/3 2159 اَِسِ  الضائِعَّي اهلالِكّيَ  اخْلَ

ْرِشد إىَل  ََيِْدي 86/3 2160 َوفِّق إلَيْهِ الصواب و ي    اإليامِن وي 

واْ  86/3 2161 وا عن اإِليامن  َكَفر   ارَتد 

واْ  86/3 2162 هاَدَة وأَقّروا  َوَشِهد  وْا: أّدوا الشَّ  َشِهد 

 ثابِت  َصحيح   َحق   86/3 2163

م   86/3 2164 مْ  َوَجاءه  َق وَحَصَل هَل  قَّ  حَتَ

َجج  الواِضحات   الْبَيِّنَات   86/3 2165  احل 

ْفِر أْو  الظَّاملِِّيَ  86/3 2166 ا اجلائِريَن امل تَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالك   الِفْسِق أْو َنْحَوُه 

مْ  87/3 2167 ه   عقاُبم  َجَزآؤ 

تِهِ  لَْعنَة  اهللِّ 87/3 2168 ْلَمْلع وِن ِمْن َرمْحَ
ه  لِ  َسَخط ه  َوَطْرد 

وامِ  َخالِِدينَ  88/3 2169  باقَّي َعىل الدَّ

ف   88/3 2170 َفِّ ت ه   ال ُي  دَّ ت ه  أْو م   ال َتِقل  ِشدَّ

 الِعَقاب  والتَّنْكِيل   الَْعَذاب   88/3 2171

ونَ  88/3 2172 ْمَهل ون  ي نظَر  ون   أوي  ر   ي ؤخَّ

 َرَجعوا إىل رُبم بالتوبة النصوح َعن املَعايص  َتاب واْ  89/3 2173

واْ  89/3 2174 َل إليِْه وأصلحوا ما  َوَأْصَلح  م ث م آَمنوا بِالنَبيِّ وباِم أْنز   أفسدوه راَجعوا اعتقاَده 

ْفرا   90/3 2175 وْا ك   استمروا عىل الكفر إىل املامت  اْزَداد 

مْ  90/3 2176 ْقبََل َتْوَبت ه  ْم عند املوت  لَّن ت  ْقبََل َتْوَبت ه   املراد لَّن ت 

آل ونَ  90/3 2177  التائِهوَن َعْن َطريِق اهِلداَيةِ  الضَّ

ْقبَل  91/3 2178 ْرَتََض  لن ي   لن ي 

 مقدار ما َيْمألها ِمْلء األرض 91/3 2179

 االفتداء: تقديم الِفْدَية عن النَْفسِ  اْفتََدى 91/3 2180

ينَ  91/3 2181  معينّي ومؤّيدين نَّاُِصِ
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   29  يةآ  آل عمرانسورة (  62صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ل وا َعَليِْه واملراد لن تدركوا اجلنة ا اخلْي واإلحسانلن ت صيبو الْرِبَّ لَن َتنَال وْا   92/3 2182  َولَْن حَتْص 

 تبْذلوا املال ونحَوه  ت نِفق واْ  92/3 2183
 


